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Styrelsemötesprotokoll                     
 

Plats: Hemma hos Ordföranden i Torup                       

Tid: MÅNDAG 13 JUNI 2022 18.00-20.20 

Närvarande: Bengt Persson (Ordf.) Hans Malm  

 Hans Järvestam (Sekr.) Gudrun Hansson 

 Ingemar Kristensson Magnus Eriksson 

 Lennart Nilsson Conny Nilsson 

     

Icke närvarande: Peter Nilsson anmält förhinder. 

 

Adjungerad/inbjudna: Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

1. Dagordning 

 Dagordningen godkändes för mötet. 

3. Justeringsmän 

  Till justeringsmän valdes Hans Malm och Magnus Eriksson. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll den 9 maj godkändes och lades till handlingarna. 

  

5.  Kallade personer; Ordförande erinrade om att kalla Magnus Nilsson Skånes Idrottsförbund efter 

sommaren. 

    

6.  Ekonomi, Kassarapport, mm. 

Kassör Gudrun Hansson förklarade noga kassaläget och det senaste kassaflödet. Den relativt stora 

tävlingen Copenhagen GT som SMK hjälpte till med på Sturup har genererat en del inkomster. 

Det var 31 ekipage som startade. De nya tälten 3x3 meter har levererats och fakturan ligger för 

betalning. Allt är under kontroll och det kommer in olika intäkter från olika aktiviteter framöver. 

Påminnelser har skickats ut till medlemmar som inte betalt medlemsavgifter. Nya medlemmar har också 

tillkommit. 

  

7. Post och skrivelser samt inkomna rapporter   

• Inga skrivelser inkomna. 

 

8.  Rapporter från genomförda tävlingar och aktiviteter 

Genomförda tisdags träningar på Sturup har fungerat bra. 

 

9.  Framtidsplaner/Tävlingar/Träningar 2022: 

 

Kommande Tävlingar & Träningar:  

 

Info om träningar och tävlingar finns på hemsidan.  
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Kommande övriga aktiviteter 2022;  

 

Enligt plan. Se hemsidan. 

 

10.  Miljöfrågor 

 

Inget att rapportera förutom att pärmen håller på att uppdateras av Marie Eriksson. 

   

11. Webb-sidan, klubbutskick, klubbinfo, Face-Book mm  

 

Hemsidan behöver fortfarande ses över. Ordföranden ska inom kort träffa Web Master Rickard Larsson. 

Även Mopedsektionen har bett om en träff.   

 

12. Aktuellt från Svedala kommun  

Ordföranden och sekreteraren har träffat Fritidsnämndens politiker den 25 maj och berättat om SMK:s 

aktiviteter. Frågan om en lokal för s.k. virtuell bilsport väcktes. 

 

Ordföranden och sekreteraren har också haft ett uppföljningsmöte med Ungas Fritid,    

Svedala Kommun och diskuterat Fritidsförvaltningens arrangemang på lördagen den 14 maj. Tyvärr 

uteblev ungdomarna att komma.  

Vi ska göra ett gemensamt försök att bjuda ut dom till Sturup Race Way under någon träning i sommar 

för att titta på hur en träning går till. Ev. tisdagen den  5 juli. 

     

13. Uppvaktningar 2021 

Ordföranden Bengt Persson hanterar uppvaktningar.  

 

14.  GDPR 

Inget att rapportera.  

   

15.  Behov av ny funktionärsansvarig person 

       Ingen lösning. Punkten kvarstår. Det finns ett behov av att rekrytera en ny funktionärs ansvarig person. 

 

16. Fordons & Veteran dag 27 augusti 2022 

Hans rapporterar om förberedelserna inför arrangemanget. Inget tillstånd från Polisen ännu, men Polisen 

har hörts av och begärt in kompletterande information som redan skickats in.  

17. Övrigt 

• Magnus Eriksson tar upp en diskussion kring förberedelser och logistik kring Sturups sprinten 

den 22 maj. Magnus framför att det behövs betydligt mer funktionärer som hjälper till i de tunga 

momenten som banbygge, hämtning av koner mm i Malmö. Det behövs också kunnig personal 

för att sköta datorer mm. Tidtagningens uppstart strulade till exempel sist. 

• Ingemar tar upp frågan om icke fungerande radioapparater och hörlurar. Bengt har ev. en annan 

leverantör och serviceverkstad som vi ska prova. Ingemar är kritisk till tejp och klister på 

apparaterna som vissa klubbar som lånar apparaterna använder. 

• Ordföranden tar upp frågan om att klubben har sökt arrangörs skap för SM Rally Sprint 2023. 

Ovanstående synpunkter från Magnus Eriksson är då synnerligen aktuella.  

• Frågan om profil kläder i samband med SM 2023 tas upp till diskussion. Ordföranden och 

Lennart Nilsson undersöker olika leverantörer. Gärna någon lokal leverantör i Svedala eller 

Skurup. En snygg skjorta med tryck, t-shirts och en keps med SMK logga kan vara aktuellt. 
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• Ingemar tar upp inköp av en ”Tjuvstartskylt”. Conny tittar närmare på frågan och gör en 

beställning. 

• Lennart Nilsson tar uppfrågan om en ny anslagstavla på Sturup. Lennart tar in en offert till nästa 

möte. 

• Ordföranden berättar att miljöpärmen nyligen uppdaterats av Marie Eriksson. Finns för 

närvarande hos ordföranden. 

 

18. Kommande styrelsemöte 

 

 

• MÅNDAGEN DEN 8 AUGUSTI HEMMA HOS ORDFÖRANDEN. 

 

 

19.  Avslut 

 Ordförande tackar alla för bra diskussioner och önskar en GLAD SOMMAR. Mötet avslutas kl. 20.20.. 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare   Justeras: 

 

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

Bengt Persson Hans Järvestam Hans Malm    Magnus Eriksson 


